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ESTABELECE O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE NICOLAU 

VERGUEIRO. 

 

 

  DANILMAR DA COSTA, Prefeito Municipal de Nicolau Vergueiro-RS, no uso de 
suas atribuições legais: 
 

  FAZ SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei: 
 

  Art. 1° - Fica estabelecido o Perímetro Urbano da Cidade de Nicolau Vergueiro, 
conforme Mapa em anexo que fica fazendo parte integrante da presente Lei, em conformidade com 
o que segue: 
 
  A) Ponto de Partida – Marco n° 01 – Localizado às margens do Arroio dos Portes, e 
deste ponto parte o Perímetro Urbano no sentido Norte por uma linha reta e seca, com extensão de 
550m até encontrar o Marco n° 02. 
 
  B) Deste Ponto – Marco n° 02 – Segue o Perímetro Urbano no sentido Nordeste, 
paralela em uma largura de 100m com a estrada geral que vai para Marau, numa extensão de 
650m até encontrar o marco n° 03. 
 
  C) Deste Ponto – Marco n° 03 – Segue o Perímetro Urbano rumo Noroeste, com 
extensão de 224m em linha reta e seca até encontrar o Marco de n° 04. 
 
  D) Deste Ponto – Marco n° 04 – Segue o Perímetro Urbano no sentido Sudeste, 
paralela em uma largura de 100m com a estrada geral em direção a cidade de Nicolau Vergueiro, 
numa extensão de 650m até encontrar o Marco de n° 05. 
 
  E) Deste Ponto – Marco n° 05 – Segue o Perímetro Urbano no sentido Norte, em 
uma linha reta e seca com extensão de 440m até encontrar o Marco de n° 06. 
 
  F) Deste Ponto – Marco n° 06 – Segue o Perímetro Urbano no sentido Noroeste, 
por uma linha reta e seca, com extensão de 668m até encontrar o Marco de n° 07. 
 
  G) Deste Ponto – Marco n° 07 – Segue o Perímetro Urbano no sentido Norte, por 
uma linha reta e seca, com extensão de 120m até encontrar o Marco de n° 08. 
 
  H) Deste Ponto – Marco n° 08 – Segue o Perímetro Urbano no sentido Noroeste, 
por uma linha reta e seca, com extensão de 871m até encontrar o Marco de n° 09. 
 
  I) Deste Ponto – Marco n° 09 – Segue o Perímetro Urbano no sentido Sudoeste, 
por uma linha reta e seca, com extensão de 293,50m até encontrar o Marco de n° 10. 
 
  J) Deste Ponto – Marco n° 10 – Segue o Perímetro Urbano no sentido Sudoeste, 
por uma linha reta e seca, com extensão de 260,50m até encontrar o Marco de n° 11. 
 
  K) Deste Ponto – Marco n° 11 – Segue o Perímetro Urbano no sentido Sul, por uma 
linha reta e seca, com extensão de 125m até encontrar o Marco de n° 12. 
 
  L) Deste Ponto – Marco n° 12 – Segue o Perímetro Urbano no sentido Nordeste, 
por uma linha reta e seca, com extensão de 280m até encontrar o Marco de n° 13. 
 



M) Deste Ponto – Marco n° 13 –  Segue o  Perímetro  Urbano no sentido Sudoeste, 
por uma linha reta e seca, com extensão de 310m até encontrar o Marco de n° 14. 
 
  N) Deste Ponto – Marco n° 14 – Segue o Perímetro Urbano no sentido Sudeste, por 
uma linha reta e seca, com extensão de 100m até encontrar o Marco de n° 15. 
 
  O) Deste Ponto – Marco n° 15 – Segue o Perímetro Urbano no sentido Nordeste, 
por uma linha reta e seca, com extensão de 79m até encontrar o Marco de n° 16. 
 
  P) Deste Ponto – Marco n° 16 – Segue o Perímetro Urbano no sentido Sudeste, por 
uma linha reta e seca, com extensão de 387m até encontrar o Marco de n° 17, localizado na 
cabeceira de uma sanga. 
 
  Q) Deste Ponto – Marco n° 17 – Segue o Perímetro Urbano no sentido Sudeste, 
sanga abaixo, com extensão aproximada de 555m, até encontrar o Marco de n° 18. 
 
  R) Deste Ponto – Marco n° 18 – Segue o Perímetro Urbano no sentido Nordeste, 
por uma linha reta e seca com extensão de 105m, até encontrar o Marco de n° 19. 
 
  S) Deste Ponto – Marco n° 19 – Segue o Perímetro Urbano no sentido Sudeste, por 
uma estrada Municipal que liga à antiga usina, com extensão de 226m, até encontrar o Marco de n° 
20, localizado às margens do Arroio dos Portes. 
 
  T) Deste Ponto – Marco n° 20 – Segue o Perímetro Urbano no sentido Nordeste, 
pelo Arroio dos Portes, com extensão aproximada de 690m, até encontrar o ponto de partida, 
Marco de n° 01, assim fechando o Perímetro Urbano da Cidade de Nicolau Vergueiro. 
 
 

  Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 
795/2010 de 22.06.2010, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
   

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NICOLAU VERGUEIRO 

  Aos 29 dias do mês de julho de 2014. 

 

 

 

 

            DANILMAR DA COSTA 

                Prefeito Municipal 
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